choroby trvá dlhšie ako tri po sebe
nasledujúce vyučovacie dni, musí
predložiť žiak, jeho zákonný zástupca
potvrdenie od lekára.
• Vo výnimočných a osobitne

po sebe nasledujúce kalendárne
mesiace neplní povinnú školskú
dochádzku, zníži sa mu výška
rodičovského príspevku na 50 %
sumy na obdobie 3 mesiacov.

odôvodnených prípadoch škola môže
vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe
. . . je čoraz závažnejším problémom
s ktorým sa stretávame takmer
dennodenne. Preto pripomíname práva
a povinnosti zákonného zástupcu pri
ospravedlňovaní dieťaťa.

Neprítomnosť žiaka:
• Za dôvod ospravedlniteľnej
neprítomnosti žiaka v škole sa uznáva
najmä choroba žiaka, prípadne lekárom
nariadený zákaz jeho dochádzky do školy,
mimoriadne nepriaznivé poveternostné
podmienky alebo náhle prerušenie
premávky hromadných dopravných
prostriedkov, mimoriadne udalosti v
rodine žiaka alebo účasť žiaka na
súťažiach.
• Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac
tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni
ospravedlňuje zákonný zástupca žiaka.
• Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu

Postup podľa počtu
vymeškaných hodín:

žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci
odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti.
• Ak ochorie žiak alebo niektorá z osôb, s
ktorými býva alebo je v trvalom styku, na
prenosnú chorobu, oznámi to zástupca
žiaka ihneď riaditeľovi školy.

Takéto môžu byť sankcie pre
nezodpovedných rodičov:
Ak rodič dostáva prídavok na dieťa
alebo príplatok k prídavku a dieťa
si neplní povinnú školskú
dochádzku, úrad práce určí
osobitného príjemcu pre tieto
dávky – je to obec, v ktorej má
rodič trvalý pobyt.
 Ak rodič poberá náhradné výživné
a dieťa si neplní povinnú školskú
dochádzku, nárok na náhradné
výživné stráca.
 Ak rodič dostáva rodičovský
príspevok a jeho ďalšie dieťa si 3



Ak žiak vymešká bez
ospravedlnenia viac ako:
 15 vyučovacích hodín mesačne riaditeľ školy bezodkladne oznámi
túto skutočnosť obci, kde máte
trvalý pobyt a takisto na Úrad
práce sociálnych vecí a rodiny
 60 vyučovacích hodín v školskom
roku - obec začne na základe
oznámenia riaditeľa školy konanie o
priestupku
 100 a viac vyučovacích hodín v
školskom roku - obec podá na
rodiča, resp. zákonného zástupcu
dieťaťa trestné oznámenie pre
podozrenie zo spáchania trestného
činu ohrozovania mravnej výchovy
mládeže. Tu už hrozí väzenie na 6
mesiacov až 5 rokov!


Milí rodičia a deti, na konci prázdnin
Prázdniny sú v plnom prúde, preto Vás
milé deti pozývame do Centra pre

treba začať myslieť na to, že v mesiaci
september sa vracajú všetky deti do
školských lavíc a tie najmenšie do

( pri pošte), kde na Vás čaká kopec

materských škôlok. Nezabudnite preto,
že začiatok školského roka pripadá na

krúžkov, aktivít, dobrej nálady a zážitkov.

03.09.2018 (pondelok).

Prihlásiť sa môžete na tieto krúžky :

Dovtedy je potrebné zabezpečiť

komunitnú prácu na ul. Boženy Němcovej

�
�

Tanečný

Šikovné ruky

� Športové hry

všetky základné školské potreby
a dokumenty, ktoré zákonný
zástupca musí vybaviť s triednym
učiteľom.

